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Bożena Donnerstag 

JAK BABA Z BABOM… 

Grajom: 

Zuza – baba kole 50., w typie sexbomby 

Ula – baba kole 50., w typie bomby (bez sex) 

Coco – może mieć 40, abo 70 – nikt tego niy wiy 

Paulek – chop kole 50., ślubny łod Uli, w typie Jorga Clooneya 

 

BINA I: 

Ula i Paulek siedzą w cugu, naprzeciwko siebie. Paulek wyglondo bez łokno. Ula zaglondo do 
taśki. 

ULA:  Kaj jo schowała te szkloki…przeca jak mi cukier sleci to sam zyńda jak nic! 

PAULEK: Nic ci niy sleci…tyś się ubzdurała że mosz cukier i terozki mosz łobsesjo jakowoś… 

ULA: Ale tyn dochtór… 

PAULEK: Ja, jo wiym co łon pedzioł, że mosz wysoki cukier, ale tyś mu nic niy pedziała, żeś 
przed badaniym wrąbała krepla. I kapuczino. 

ULA: To boł jedyn mały krepelek… 

PAULEK : Jaaa…uhmmm. I niy boł słodki, pra? 

ULA: A bo ty się ino nabijosz Paulek, tela lot po weselu, a durś ci gupoty we łebie… 

PAULEK: Bez toż mi tak pszajesz! 

ULA: A idź mi, mom te szkloki! Badej lepi bez łokno, kaj my to somy. 

PAULEK: Przeca my jeszcze z Katowic dobrze niy wyjechali…Kaj tam Kołobrzeg! 

ULA: Że tyż jo sie dała namówić na tyn sanatoryj tak daleko…Dycki my jeździyli do Szczyrku i 
tyż boło dobrze! 

PAULEK: No ale mieli my srebrne gody? Mieli! Dostali my gyszynki? Dostali! Terozki bydymy 
sie flygować, szpacyrować, jo byda łazić na lody i gofry ze szlagzanom… 

ULA: Czamu ino ty? 

PAULEK: Przeca ty mosz cukier!!! 

ULA: No wiysz ty co! Gofra mi zowiścisz! I loda? Co to jo maszketów żodnych nie moga jeść? 

PAULEK: No a co z tym cukrym? 

ULA: To na zicher boło skiż tego krepla. I kapuczino… 

PAULEK: Ja, my sie moja Ulo rozumiymy…tela lot po ślubie…Dej ino dzióbka! 



 

2 
 

ULA: A idź waryjocie! Wejrzyj lepij kaj my somy! 

PAULEK: Przeca maszynista bado na droga, dowej tego słodkiego dzióbka 

ULA: Moga ci dać ino szkloka - tyż je słodki. 

Ula wsadzo szkloka do gymby, a Paulek kuko bez łokno. Cug jedzie. 

BINA II: 

Ula i Paulek stojom wele recepcji iczekajom na klucze do izby w sanatoryju. Podłazi do nich 
jakoś baba(Coco),fest wymalowano, w złotych szatach 

COCO : Witom, witom nowych pynsjonariuszy Sanatoryja „Muszelka”. Słyszałach bez cufal, 
żeście som z Katowic, jo miyszkom w Konigshutte, no, na Chorzowie, ale terozki żech jest 
wiyncyj tukej, bo żech jest fest schorowano…Te dochtory godajom: tako młodo frelka, a tako 
schorowano…Nic niy zrobia,słabe gyny…Toż siedza tukej wiyncyj niż w doma. No i kożdy 
nowy musi przez mnie przyjść…to znaczy mnie poznać! 

Ula patrzy na Paulka wystraszono. 

PAULEK (do Coco): Nom jest miło wos poznać, ale terozki chcymy się dychnąć, bo tyn cug 
fest niywartko jechoł i muszymy sie trocha legnąć. 

ULA: Ino te klucze trza  dostać, a nikogo sam niy widać… 

COCO: Zarozki ta dziouszka  z recepcje przijdzie! A jak już bydziecie fertig to pytejcie o Coco, 
tak na mnie tukej godajom…Wiycie - żech je moderno jak ta Coco Szanel, a w doma żech je 
Gizela, ale tego żodnymu niy prowcie. 

ULA: Jo żech jest Ula, a to je Paulek, mój chop łod 25 lot! 

COCO: Rozumia, że jest niy do ruszynio, byda ło tym pamiyntać 

ULA :(groźnie): No!!!! 

PAULEK: O ja…niy do ruszynio! Żech je twardy choby wongiel i zahartowany jak stal. Mie nic 
niy złomie i niy ruszy. Ino moja ślubno! 

COCO: Niy takich tukej widziała…Ale mocie jeszcze trocha czasu, zobejrzycie sie sanatoryjne 
życie. Grocie w karty? Tańcujecie? 

ULA: Tańcujymy, niy gromy…czytomy buchy, szpacyrujymy… 

COCO: Ci łod buchów  nojgorsi…żodnego pożytku niy ma…ale przyńdzie wom to po 
piyrwszych tańcach… 

PAULEK: Co wy tyż prawicie pani Coco…Jo poleku zaczynom żałować, żech niy pojechoł do 
Szczyrku na wywczasy…Zoboczymy, my sie z Ulom domy rada i na tańcach i z czytaniym. O 
widza, że ta frela łod kluczy już idzie…Do widzynio! 

 

BINA III 

Paulek i Ula siedzom przy stoliku, na nim flaszka wina, szolki z kapuczino i jakieś kyksy. 
Słychać jak grajom jakoweś muzykanty na żywo i fest fałszujom.. 
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PAULEK: Cosik im to śpiewanie nie wyłazi… 

ULA: Jo to strzymia…Najgorsze jest to, że do nos dryfuje ta cało Coco łobwieszono 
jablonexem, a z niom jeszcze jakoś sexbomba na wysokich kromflekach. Zarozki z nami 
siednom i po ptokach. 

PAULEK: Niy mom breli, ale chobych ta sexbomba skądś znoł… 

Do stolika podłażą Coco i Zuza(sexboma na kromflekach) 

COCO: No witom ,witom, widza, żeście pociepli te wasze szpacyry i  buchy, i zleźliście sam na 
tańce! A jo mom  dlo wos mały iberaszung- to jest Zuza kiero tyż przyjechała z Katowic! 

ZUZA: No ja , przeca Ślonzoków to bele kaj idzie znolyżć…Ale, ale…przeca my sie znomy!!! 
Ula! Paulek! To wyście som? 

ULA: No toć, że my…ale jo niy wiym czy my sie znomy… 

PAULEK: Zuza! Zuza z mat- fizu z ogólniaka! No tego to żech się niy spodziywoł! Ale 
wyglondosz!!! Jak jako modelka! (zaczynajom się ściskać) 

ULA ( pogrzebowym głosym): Aaaa- no ja.. TA Zuza…Ta Zuza, już cie poznowom. Zuza na 
widok kieryj połowa synków we szkole miała hercklekoty a drugo maślane łoczy…Ty tyż 
Paulek, bo jo to pamiyntom jak dzisioj! 

PAULEK: No przestoń, przeca to boło downo aże niyprowda. Z tobom żech sie łożynioł. Pra? 
Siadej Zuza, łosprawiej co tam u Ciebie! Pani tyż , Coco, zicnijcie się kole nos. 

COCO: No widzicie terozki mocie spotkanie klasowe! 

ULA: Zuza niy boła z moji klasy…( widać, że Ula  jest fest zło). Jo tu z chopym przyjechała, a 
niy na spotkanie klasowe… 

COCO: No przeca zowżdy fajniście się je spotkać z kimś znajomym ze szkoły…Wiycie co to 
joida, a wy się łosprowiejcie. Dzisioj przijechało  pora nowych pynsjonariuszy, musza się nimi 
łociupinka zająć, bo łażom boroczki i niy wiedzom co robić… 

Coco odchodzi od stolika. A przy stoliku zapado niyzrynczno cisza. 

PAULEK: Toż Zuzka, co tam u ciebie? Znikłaś po  szkole, poszłaś kajsik sztudirować? Jakoweś 
rachunki,boś boła dobro z maty? 

ZUZA: Ja… gynał, ekonomia, moszt recht i pamiyntosz, że mie ku tymu ciągło… A wy co? 
Downo po ślubie?  

PAULEK: No pizło nom tydziyń tymu 25 roków, i to jest naszo rajza poślubno 

ZUZA: Jak poślubno to cosik niyskorzyj ( Paulek i Zuza śmieją się, Ula siedzi,nic niy godo, 
widać ,że nojlepij to by poszła do izby) 

PAULEK: Skorzyj niyskorzyj- nojważniejsze, co nom się udało, bo durś coś w doma , w 
robocie, niy ma leko jak się mo familijo i trza durś w kalyndorz kukać. A to do dochtora, a 
tukej dziecka kajsik odwiyźć, a to do marketu skoczyć i tak nom leci. Ale terozki mom cołkie 
dwa tydnie do moji Ulki! (przytulo Ula i dowo kusika w lico. Ona się wyrywo) 

ULA: No Paulek, przestoń! Patrzom się na nos! 
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PAULEK: No Zuza godej-czy jo niy moga moji ślubnyj żonie dać kusika przy ludziach?  

ZUZA: Możesz Paulek. A jo się już pójda, bo widza żech je tukej persona non grata. Jutro się 
zoboczymy na śniodaniu, to możno Ula bydzie w lepszym humorze… 

(Zuza wstowo i wyłazi. Ula i Paulek nic niy godajom i pijom wino) 

 

BINA IV 

Ula i Paulek siedzą przy stole i  śniodajom. Widać ,że Ula jest durś niy w zołzie. Podłazi Zuza. 

ZUZA: No witom wos! Moga sie z wami siednąć? Zjym i zarozki pójda sie flygować do SPA. 
Idziesz Ula ze mnom? 

ULA: Jo niy wiym … 

PAULEK: No toż idź, przeca Zuza cie niy zeżre! Jo mom terozki rano masaż na te moje stare 
kości, a ty sie idź! Zrob sie co tam chcesz. Maseczki, pazury, fryzury. Bele bydziesz 
zadowolono dzióbeczku! 

ZUZA: No Ula, niy dej się prosić, idymy zarozki jak zjymy. Bydziesz zadowolono, zoboczysz. 

ULA: No dobra, jak mnie tak namawiocie. Ida z tobom Zuza. 

(Do stoła podłazi Coco ino w badymantlu. Przysiado na jednym półrzitku na stołku, nalywo się 
tyju do szolki…) 

COCO: No jak tam, moi roztomili, pobawiyliście się wczora wieczór? Połosprowialiście ło 
starych czasach? Wiycie, jo miała takie branie, szłapy mnie bolom bo mie te wszystkie 
syniory łobtańcowali, dzisioj ino zjym i ida nazot w bety. 

ULA (pogrzebowym głosym) Jaaa…wybawiołach się za wszystkie czasy…No richtich to boła 
tako zabawa, że byda jom wspominać aż po grób! ( zaś robi zło mina i patrzy na Paulka) 

PAULEK: Ula, Ula, jo cie prosza, już niy bydź tako zło, kończ jeść i zbiyrej się do tego SPA! 

COCO: Do SPA!!! Jo bardzo polecom Romana…on tak masuje, że jo jest jak bogini jak łod 
niego wyłaża. Zresztom to cheba widać! 

PAULEK: Żodnego Romana! Do Romana to jo sie pójda na masaż! Dziynkuja za śniodanie 
,wstowomy i idymy! 

(Wszyscy wstowajom i wyłażom) 

 

BINA V 

Ula i Zuza z badytuchami na łebach siedzom w fotelach z łogórkami na łoczach i zielonym 
krymym na gymbach. 

ZUZA: I jak Ula, już ci te złości cołkiem wylazły? SPA to jest to, czego trza kożdyj babie, a już 
na zicher jak mo  tela lot co my! 

ULA: Mosz recht, już mi lepij, ale wiysz.. 
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ZUZA: Ja wiym! Durś żeś je na mnie zło, żech je tukej, bo ci moga tego twojego Paulka łyknąć 
jak szolka espresso. Ty niy widzisz jak łon ci fest pszaje? Jest tela lot z tobom i zakochany 
choby gupi! 

ULA: Możno mosz recht… Ale jo pamiyntom, jak łon za tobom lotoł w licyjum…Łazioł za 
tobom, zaglondoł kaj żeś jest. A jo za nim zaglądała, bo łon mi sie łod piyrwszyj klasy tak 
podoboł, aże mnie bolało w brzuchu. Ino jo niy boła nigdy takom sexbombom jak ty Zuza… 

ZUZA: Przeca jo wiym, jak to boło. Ale Ula, łon mioł wtedy 18 lot, a wiysz jakie som synki w 
tym wieku. Stykło, żech miała w jednym miejscy wiyncyj, w drugim myni, kudły do pasa, 
ślypia niybieskie. Krótkie kiecki i nogi po pachy jak to prawiom… Jak bych chciała to kożdy by 
boł mój. A terozki przypomnij się- czy jo jakiegoś z tych synków się wybrała? No? Twojego 
Paulka na zicher niy… 

ULA: To boło downo…ale jak terozki tak prawisz, to się niy przypominom… Tyś z nimi zowżdy 
stoła, fanzoliła gupoty, śmioła się… Ale… No ja- z żodym żeś niy łazioła! My nawet godały w 
naszyj klasie, że ty wszystkim w łebach zawrocosz, a mosz szaca w technikum abo i już 
jakiegoś starszego studynta… 

ZUZA: No terozki prawisz rozumnie i korzystosz z szarych komórek 

ULA: Ej, ty mnie niy łobrażej! 

Ula i Zuza śmiejom się, aż im te łogórki ślatujom z łoczów 

ZUZA: Ula, terozki ci coś musza pedzieć. Jo niy miała żodnego synka ani w naszyj szkole, ani 
w żodyj innyj. Niy miałach- bo jo wola baby… 

(Ula z wrażynio zjodo swoje łogórki) 

BINA VI 

Ula z Paulkiem siedzom razym na tarasie, Ula udowo że czyto, a Paulek widzi,że łona udowo, 
ale siedzi cicho 

PAULEK: No godej 

ULA: Ale co ty łode mnie chcesz? 

PAULEK: Godej co się stało w tym SPA, bo jak ino przyszłaś nazod toś jest jakoś dziwno. 

ULA: A co ty padosz! Przeca żech je normalno! 

PAULEK: Dycki widza, znom cie tela lot, że widza… Godej - bołaś na masażu u Romana? Jak 
łon ci cosik zrobioł, to jo tam leca i mu te szłąpy z rzici powyrywom!!! 

ULA: Niy, no przestoń! 

PAULEK: No toż godej, bo przeca jo tak dłużyj niy wysiedza! Powadziołaś się z Zuzom? Co ty 
do niyj mosz? Przeca łona nawet na mnie niy wejrzała ani we szkole ani tukej, czamu ty jom 
tak niy lubisz?! 

ULA: Niy powadziołach. Naprowdy w tym SPA boło piyknie, pogodały my jak baba z babom. I 
wiysz co, jo już niy jest ło nia zazdrosno!  
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PAULEK: Aż mi berga zleciała z serca! My sam jeszcze bydymy te pora dni, Zuza tyż i bołoby 
fest słabe, jak byście niy godały ze sobom. 

ULA: Możno się przejdymy na szpacyr, badej jak dzisioj klara świyci,pójdymy lody. 

PAULEK: Na te niskokaloryczne i bezcukrowe, pra? 

ULA: Ja ,tak jak prawisz! 

 

BINA VII 

Ula i Zuza siedzom w kafyju, na stole wielgie lody ze szlagzanom  

ULA: Wiysz, niy bydź zło, co jo tak gibko uciykła z tego SPA, ale jo była cheba w szoku, żeś ty 
zrobioła tyn komig aut, jak to się godo terozki… 

ZUZA: No przeca wiym, ale musiałach ci to pedzieć, bo żech widziała, że mosz durś nos 
spuszczony i żeś je zazdrosno ło tego swojego Paulka…a to niypotrzebnie! Niy chciałach ci 
popsuć tyj waszyj rajzy poślubnyj… 

ULA: Mosz recht, mnie by to durś żarło, jo myślała ,że jak Paulek cie ujrzoł, to łon mnie 
ciepnie i poleci za tobom… 

ZUZA: Wiym, wiym… Łon ci fest pszaje i to widać. Ale musza ci cosik jeszcze pedzieć. Już 
wiysz, co mi się żodyn synek w liceum niy podoboł. To byli moje kamraty i tela. A wiysz fto mi 
się podoboł? 

ULA: No godej! 

ZUZA: Przeca Ty! Jak jo cie ujrzała na pierwszym apelu w tyj biołyj bluzce z falbankom, 
granatowyj kiecce i kucyku to mnie choby pieron strzeloł! Nawet niy pieron ino amor. I przez 
te wszystkie lata bołach tam, kaj ty! Nawet na tych kółkach,co wiersze godali, i jeszcze na 
plastycznym , a przeca jo ani do poemów, ani do malowanio niy je stworzono… 

ULA: Ale, że jo?  

ZUZA: Ty, ty Ula -ty bołaś mojom licealnom miłościom, ale boło, minęło. Wiym, żech cie 
zaskoczoła, ale prowda jest nojważnieszo. 

ULA: I co terozki? 

ZUZA: Nic. Pojadymy do dom, zaproszymy sie do znajomych na fejsie i szlus. Ty niy bydziesz 
ze mnom, bo pszajesz Paulkowi. A jo się dom rada, jak zowżdy. Ciesza sie, że już wiysz. 

ULA: Jo tyż… jest żech w szoku i musza jeszcze ło tym pomyśleć…A teroz idymy już…Paulek 
czeko. 

 

KONIEC 


